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تمهيد
يهدف إعداد دليل "مخبر البحث الخاص بالمؤسسة" إىل تزويد مدراء سلابر
البحث ادللحقة مبؤسسات التعليم والتكوين العاليني ببعض التوضيحات ادلتعلقة بإنشاء
وتنظيم ودتويل وجتهيز وتقييم سلابر البحث اخلاصة بادلؤسسة ،وذلك على ضوء أحكام
ادلرسوم التنفيذي اجلديد رقم  231-19ادلؤرخ يف  13أوت سنة  2019واحملدد
لكيفيات إنشاء وتنظيم وسري سلابر البحث.
حيث سيتم الًتيكيز يف ىذا الدليل على اجلوان ادلتعلقة بكيفيات إنشاء سلرب
البحث اخلاص بادلؤسسة وتنظيمو وسريه ويكيفيات دتويلو وجتهيزه وتقييمو.
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.1

إنشاء مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
منها وف ًقا لالحتياجات ادلعرب عنها يف

يُنشأ سلرب البحث اخلاص بادلؤسسة بطل
مشروع ادلؤسسة ويهدف إىل تنفيذ نشاطات حبث حملور حبث أو أيكثر .ويضطلع بتكوين
الطلبة وترقية ادلعارف وتقدمي قيمة مضافة ألعمال الباحثني ،يكما يهدف إىل تلبية بعض
بتخصصاتو.
االحتياجات االجتماعية واالقتصادية ذات الصلة
ّ
يتكون سلرب البحث من أربع فرق على األقل تضم يكل فرقة ثالث أساتذة باحثني على
األقل ،يًتأس الفرقة أستاذ ذا رتبة أستاذ زلاضر أو أستاذ تعليم عايل.

وتعترب ىذه الًتيكيبة ىي نواة انطالقة ادلخرب ،حبيث يُنتظر أن يتطور تعداد ادلخرب بعد
إنشائو ليشمل أيكرب عدد شلكن من الباحثني وطلبة الديكتوراه حىت يتمكن ادلخرب من تنفيذ
عدة نشاطات حبث أفقية ومتعددة التخصصات تستجي

لربنارلو ادلسطر ولألىداف

ادلتوخاة دلؤسسة اإلحلاق.
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن طال الديكتوراه ىو عضو مبخرب البحث طيلة مدة تنفيذ أطروحتو.
وبعد مناقشة أطروحتو ديكن إدماجو يكعضو يف ادلخرب دلمارسة نشاطو بوقت جزئي.
ِ
ادلشكلة للمخرب مشروع اإلنشاء وحتولو إىل اجمللس
ويف ىذا الصدد ،تقًتح النواة
العلمي للكلية أو ادلعهد لدراستو وحتويلو إىل إدارة ادلؤسسة إلبداء الرأي ،ويف حالة ادلوافقة
عليو يتم حتويلو إىل الويكالة ادلوضوعاتية للبحث ذات الصلة للبت فيو.
 . 0تنظيم مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
.1.0

مدير المخبر

بعد ادلوافقة على إنشاء ادلخرب واعتماده رمسيًا من قِبل الوصاية ،يصبح رؤساء الفرق
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ورؤساء مشاريع البحث يشكلون رللس ادلخرب ،يقوم ىذا األخري بانتخاب مدير ادلخرب
من بني األساتذة األعلى رتبة ،ويف حالة عدم ترشح األستاذ األعلى رتبة يتم تقدمي ادلوايل
لو يف الرتبة.
يتم اقًتاح تعيني مدير ادلخرب من قِبل مدير ادلؤسسة ،ويتم تعيينو بقرار وزاري دلدة أربع
( )4سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وجتدر اإلشارة إىل أن العهدات السابقة دلدراء ادلخابر ادلمارسني لوظيفة مدير ادلخرب
أثناء صدور ادلرسوم ال حتتس .
وديارس مدير ادلخرب السلطة السلمية على يكل مستخدمي البحث والدعم ادلعينني يف
ادلخرب من قِبل إدارة ادلؤسسة.
ويرأس ادلدير رللس ادلخرب ادلتكون من رؤساء الفرق ورؤساء ادلشاريع .وحييل اقًتاح
إضافة أعضاء جدد أو زيادة فرق جديدة ،بعد ادلصادقة عليها يف رللس ادلخرب ،إىل
عميد الكلية أو مدير ادلعهد لدراستها يف اجمللس العلمي ادلعين وحتويلها إىل الويكالة
ادلوضوعاتية للبحث إلبداء الرأي.
من يمكن إدماجه في المخبر؟
-

-

-

إمكانية إدماج طال الديكتوراه الذي ناقش أطروحتو بصفتو باحث بوقت جزئي.
األستاذ احملال على التقاعد بناءً على طلبو دلمارسة نشاطات البحث يكعضو يف
ادلخرب.
إمكانية إدماج الباحث الدائم دلمارسة نشاطات البحث و/أو بصفتو باحث بوقت
جزئي.
باحثي القطاعات األخرى بإمكاهنم شلارسة نشاطات البحث بوقت جزئي.
الباحثني ادلقيمني باخلارج بإمكاهنم شلارسة نشاطات البحث يكعضو بوقت جزئي.
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ويعترب مدير ادلخرب اجلهة اإلدارية اليت تضمن سري ادلخرب ودتثيلو يف اجملالس ادلختلفة
وىو ادلسؤول على عرض برامج وحصائل نشاطات ادلخرب لفحصها.
يكما يتوىل مدير ادلخرب حتويل يكل الوثائق اإلدارية وادلالية إىل عميد الكلية أو مدير
ادلعهد بعد دراستها وادلصادقة عليها من قِبل رللس ادلخرب.
وتنهى مهام مدير سلرب البحث باألشكال نفسها ادلتبعة يف تعيينو ،ويف ىذه احلالة
يتعني عليو تقدمي حصيلة نشاطات البحث والتسيري االداري وادلايل إىل رللس ادلخرب يف
شهرا ابتداءً من تاريخ إهناء مهامو.
أجل ال يتجاوز ً
ويف حالة وجود نزاع بني أعضاء رللس ادلخرب ومدير ادلخرب أو يتبادر وجود سوء
تسيري ،يقوم مدير ادلؤسسة بتجميد حتفظي داخلي دلدير ادلخرب بصفة مؤقتة ويُنشأ جلنة
تدقيق يف ىذا الشأن ويقوم بتعيني شلثل عن اإلدارة لضمان تسيري احلد األدىن لشؤون
يوما من
ادلخرب ريثما يتم البت النهائي يف تقرير جلنة التدقيق ادلنشأة يف أجل أقصاه ً 54

إنشائها.

وخيول دلدير مؤسسة االحلاق اقًتاح إهناء مهام مدير ادلخرب يف حالة إخاللو بالسري
احلسن للمخرب ووف ًقا لتقدير مدى جسامة األخطاء ادلرتكبة.
 .0.0مجلس المخبر
يقوم رللس ادلخرب باقًتاح إعداد النظام الداخلي للمخرب ،يكرس فيو يكيفيات سري
العالقة بني الفرق والباحثني ،ال سيّما ما تعلق بإعداد وتنفيذ نشاطات البحث وإدماج
الباحثني اجلدد وسري عمل طلبة الديكتوراه ومتابعة مدى تقدم األعمال البحثية وتقييمها
وادلصادقة على بررلة أي تظاىرة علمية .ومن األحسن توحيد النظام الداخلي للمخرب عرب
يكل ادلؤسسة.
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يكما يتوىل رللس ادلخرب ادلصادقة على اجلداول التقديرية لإليرادات والنفقات اليت
يعدىا مدير ادلخرب وذلك قبل حتويلها إىل عميد الكلية أو مدير ادلعهد.
يكما يصادق رللس ادلخرب على طلبات التجهيزات العلمية والصيانة قبل حتويلها إىل
إدارة ادلؤسسة.
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن رللس ادلخرب يتألف من رؤساء الفرق ورؤساء مشاريع البحث

بكل أصنافها (مشاريع البحث اخلاصة بادلخرب ومشاريع البحث ادلعلن عنها يف اطار
سلتلف الدعوات يكادلشاريع القطاعية وادلشًتيكة بني القطاعات ومشاريع التعاون).
يكما يعترب ادلشرف على أطروحة الديكتوراه وادلنتمي إىل ادلخرب عضو يف رللس ادلخرب
لكونو رئيس مشروع األطروحة ادلسجلة وادلصادق عليها من قِبل رللس ادلخرب.
 .3.0عالقة المخبر بالمحيط المؤسساتي
تكمن عالقة ادلخرب مبحيطو ادلؤسسايت يف:

أ .عالقة المخبر بالكلية
النشاطات العلمية

مدير ادلخرب

اخللية ادلنشأة لدى نائ عميد
الكلية ادلكلف بالبحث العلمي

ادللفات االدارية

مدير ادلخرب

اخللية ادلنشأة لدى األمني العام
للكلية

وادلالية
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ب .عالقة المخبر بإدارة المؤسسة
ميزانية التجهيز

نائ مدير ادلؤسسة ادلكلف بالتنمية
والتخطيط

مدير ادلخرب

*دور الوكالة الموضوعاتية للبحث
 دراسة ومتابعة مشاريع البحث. دراسة جتديد الًتيكيبة البشرية للمخرب. تقييم احلصائل العلمية للمخرب. ادلسامهة يف تأيكيد اقًتاح مدير ادلخرب. دراسة ادليزانية ادلطلوبة من قبل ادلخرب وادلصادقة عليها من طرف اجمللس العلمي للويكالة. إعداد ومتابعة تنفيذ االتفاقيات والعقود اخلاصة بنشاطات البحث. االعالن عن سلتلف ادلناقصات دلشاريع البحث القطاعية وادلشًتيكة بني القطاعاتوادلشاريع ادلوضوعاتية.
*دور المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
 إعداد القرارات الوزارية. إعداد وإمضاء عقود التمويل. ص االعتمادات ادلالية. بررلة زلتويات الربامج الوطنية للبحث. التقييم االسًتاتيجي لنشاطات البحث. إعداد ادلخططات االسًتاتيجية الوطنية للبحث العلمي واالبتكار. البت يف النزاعات ادلمكن حدوثها بني سلتلف عناصر األسرة البحثية. بررلة وتنسيق نشاطات البحث.8

 . 3تمويل وتجهيز مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
تُتأتى موارد سلرب البحث شلا يأيت:
.1

إعانة الصندوق الوطين للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي عرب ادلديرية العامة
للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي:
أ .دتويل طال الديكتوراه ذا العضوية يف ادلخرب يتم سنويًا بناءً على ملئ النموذج
ادلعتمد وموافقة األستاذ ادلشرف ومدير ادلخرب؛

ب .دتويل سلتلف مشاريع البحث (مشاريع ذات صدى اجتماعي واقتصادي،
مشاريع موضوعاتية ،أعمال تطوير وتثمني حس مستويات نضج ادلنتوج ،ترمجة
ادلؤلفات)...،؛
ت .مشاريع تعاون دولية؛
ث .إعانة تنظيم تظاىرة علمية؛
ج .مشاريع وأعمال هناية الدراسة لطلبة الليسانس وادلاسًت ووجوب توطينها
بادلخرب؛
ح .دتويل ادلخابر من خالل ادلنشورات العلمية وبراءات االخًتاع؛
خ .دتويل تكوين الباحثني ادلطورين وموظفي الدعم ادلنتمني اىل ادلخابر لدى
األرضيات التكنولوجية ومرايكز احلساب ادلكثّف.
يتم إسنادىا من ميزانية مؤسسة اإلحلاق.
 .0االعتمادات اليت ّ
 .3ادلداخيل ادلتأتية عن تقدمي خدمات وعقود.
 .5ادلداخيل الناجتة عن الرباءات وادلنشورات.
 .4مسامهة سلتلف اذليئات الوطنية والدولية.
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كيفيات تمويل المخابر:
أ .ميزانية التسيير
يتم دتويل ادلخابر ادلنشأة ألول مرة عن طريق إعانة من الصندوق الوطين للبحث
ّ
العلمي والتطوير التكنولوجي ) (FNRيكتمويل أويل النطالقة ادلخرب ومرافقتو وتص يف
ميزانية تسيري ادلخرب بادلؤسسة وىذا على أساس دفًت شروط يوضح األىداف ادلراد إصلازىا
خالل فًتة  04سنوات.
أما بالنسبة للمخابر األخرى فتستفيد من ختصيصات الصندوق الوطين للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي من خالل دفًت شروط حيدد األىداف ادلراد إصلازىا لفًتة
معينة يف إطار تنفيذ مشاريع وأعمال البحث ادلذيكورة يف إعانة الصندوق الوطين للبحث
العلمي والتطوير التكنولوجي.
ويقوم مدير ادلخرب بإعداد اجلداول التقديرية إليرادات ونفقات ادلخرب وإحالتها على
رللس ادلخرب للمصادقة قبل حتويلها إىل اخللية ادلنشأة للتسيري ادلايل واالداري لنشاطات
البحث لدى األمني العام للكلية أو للمعهد للموافقة عليها.
ادلخصصة للمخرب
ويقوم عميد الكلية أو مدير ادلعهد بتنفيذ استعمال االعتمادات
ّ
واليت قررىا مدير ادلخرب.
ويقوم األمني العام للكلية أو ادلعهد واحملاس ادلعتمد لدى الكلية أو ادلعهد ،يكل يف
رلال اختصاصو ،بتنفيذ استعمال االعتمادات.
وتبني الكتابات احملاسبية للكلية أو ادلعهد بكيفية منفصلة ،عمليات النفقات
واإليرادات ادلتعلقة بنشاط يكل سلرب حبث خاص على حدى .
أما ادلخرب اخلاص ادللحق بادلدرسة خارج اجلامعة فالكتابات احملاسبية لنشاط يكل سلرب
تكون على مستوى إدارة ادلدرسة.
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*مدونة النفقات الخاصة بالصندوق الوطني للبحث )(FNR
إ ّن الفقرات ادلشكلة دلدونة النفقات ىي ادلعربة على ما تسمح بو لتمويل نشاطات
البحث عامة ،ولذلك فال ينبغي أن تدون بعض الفقرات ادلسموح هبا يف مدونة النفقات
وليست متعلقة باحتياجات ادلخرب الراىنة.
يكما ال ديكن ختصيص بعض الفقرات من أجل تقدير يكلفة مشروع البحث أو التكوين
يف الديكتوراه.
ب .ميزانية التجهيز
يقوم مدير ادلخرب بإعداد احتياجات التجهيزات ادلطلوبة وفق ادلواصفات التقنية
ادلناسبة ويرسلها إىل إدارة ادلؤسسة بعد ادلصادقة عليها من قِبل رللس ادلخرب.
علما أنّو ديكن استدعاء مدير ادلخرب ورللس ادلخرب للمسامهة يكمستشارين يف عملية
ً
فتح األظرفة وتقييم العروض ادلنشأة بعنوان ادلؤسسة اجلامعية.
وجتدر اإلشارة إىل أ ّن ميزانية التجهيز يتم حتديدىا على أساس االحتياجات ادلعرب
عنها من قبل ادلخرب وبعد دراسة ادلديرية الفرعية للتجهيز بادلديرية العامة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي مع األخذ بعني االعتبار التجهيزات ادلوجودة مبؤسسة اإلحلاق ومدى
صلاعة استعماذلا.
 . 5تقييم مخبر البحث الخاص بالمؤسسة
يقوم يكل رئيس فرقة ويكل رئيس مشروع حبث بتقدمي حوصلة النشاط ادلرحلي وعرضها
على رللس ادلخرب لدراستها وإبداء الرأي.
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ويتم تقدمي حصيلة النشاطات دوريًا ( 4سنوات) إىل رللس ادلخرب لتحويلها إىل اخللية

ادلنشأة لدى نائ

عميد الكلية ادلكلف بالبحث لتحويلها إىل اجملالس العلمية ادلخولة

بادلؤسسة.
ويتم حتويل احلصيلة إىل اجمللس العلمي للويكالة ادلوضوعاتية للبحث ادلعنية لفحصها
وفق معايري زلددة.
ويف حالة عدم حتويل حصيلة النشاطات العلمية أو فحصها سلبًا أو أصبح ادلخرب ال

يستجي لشروط توفر الًتيكيبة البشرية فإ ّن سلرب البحث مآلو احلل .ويف ىذه احلالة يقوم

اجمللس العلمي للكلية أو ادلعهد باختاذ تدابري التكفل بطلبة الديكتوراه.

وجتدر اإلشارة إىل أ ّن يكل منتوج علمي منشور من طرف عضو يف ادلخرب وحيمل
اسم ادلخرب جي أ ّن يُشعر بو مدير ادلخرب لتفادي ما يًتت عنو وف ًقا لألخالقيات

ادلعمول هبا يف ىذا الشأن.
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